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Studentka zvolila aktuální problematiku integrativního pojetí hudební výchovy ve pro-
spěch rozvoje složek motoriky dětí na hranici předškolního a mladšího školního věku. 
Seznámila se s principy Metody dobrého startu a s obsahem české verze této meto-
dy, jejíž autorkou je Jana Swierkoszová. Zasadila Metodu dobrého startu do širšího 
rámce hudebně výchovných a muzikoterapeutických aktivit s potenciálem kladného 
vlivu na rozvoj motoriky jedince. Využila své poznatky ze souvisejícího semináře Evy 
Jenčkové a navázala vlastním pedagogickým výzkumem. 

Obsah teoretické části je smysluplně podřízen cílům terénního výzkumu. V teoretické 
části studentka většinou vhodně vybírá, cituje, parafrázuje, komparuje  
a vyjadřuje vlastní stanovisko k vybrané problematice. Cituje ze značného množství 
aktuální literatury, používá přehledný a jednotný citační styl. 

V úvodu praktické části srozumitelně formuluje několik hypotéz a výzkumných otá-
zek. Popisuje zvolené metody i průběh předvýzkumu a výzkumu. Charakteristika dětí 
zařazených do výzkumu je stručná a výstižná. Vytvořená škála pro pozorování sla-
dění pohybů s pulsací a rytmem je srozumitelná, avšak, jak se ukázalo v průběhu vý-
zkumu, málo podrobná. Autorka DP přehledně používá tabulky a schémata 
k prezentaci průběhu výzkumu i jeho výsledků. 

Tvorba experimentálních lekcí úzce navázala na longitudinální výzkum vedoucí 
práce v pražské MŠ, kde studentka zároveň realizovala svůj předvýzkum. Ná-
sledně se studentce podařilo realizovat křížený experiment, což je organizačně 
náročná metoda, která ovšem ze své podstaty poskytuje validní výsledky. Vý-
zkumný vzorek tvořily děti s odkladem školní docházky v přípravných roční-
cích, což je ideální cílová skupina MDS i našich inovovaných lekcí. Paralelně 
probíhající základní výzkum vžitého tempa vybraných lidových písní, které po-
užívá ve svých lekcích MDS, vhodně doplnil terénní experiment a podpořil vali-
ditu celého výzkumu. 
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Studentka otevřeně popisuje v kapitole Diskuse některé metodické nedostatky, které 
se tudíž nebudou opakovat v navazujících závěrečných pracích a případném projek-
tu Éta. V diskusi i závěru studentka reflektuje i reakce obou zkušených učitelek parti-
cipujících přípravných tříd, které byly celému experimentu přítomny. 

Návrhy a připomínky: 

Několik poznámek bych měla ke struktuře kapitol: 

• text na s. 20 mohl být členěn do odstavců, 

• kapitola 4.1.1 mohla být řazena chronologicky (podle životních dat zmiňova-
ných pedagogů). 

 
Některých chyb se studentka dopustila i v oblasti terminologie: 

• s. 53: děti si poslechnou píseň zahranou na příčnou flétnu (lépe: děti si po-
slechnou melodii písně…), 

• s. 54 (a jinde) psací ruka (lépe: dominantní ruka). 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 

Studentka srozumitelně formulovala cíle práce, k jejich dosažení použila adekvátní 
metody, data získaná výzkumem srozumitelně interpretovala. V přímé pedagogické 
práci prokázala rozsáhlé využití praktických a uměleckých zkušeností, zaujala děti 
hrou na příčnou flétnu a pohotově dokázala při hudebních činnostech použít různé 
zobcové flétny.  
 
Experiment spolu se základním výzkumem potvrdily přínos inovovaných lekcí inspi-
rovaných MDS. Použitelnost výsledků pro pedagogickou praxi i pokračující výzkum 
lze hodnotit jedině kladně. Předpokládáme, že DP Evy Nevoralové stojí na počátku 
řady závěrečných prací, které se budou pod odborným vedením podílet na inovaci 
MDS. 
 
Otázky pro diskuzi: 

Shrňte, které múzické faktory písní v inovovaných lekcích umožňují sladění pohybů 
s hudbou (na úrovni hrubé i jemné motoriky a grafomotoriky.) 
 
Během terénního výzkumu se ukázalo, že klíčovým úkolem učitelky při práci s celou 
skupinou dětí je zajistit společný začátek zpěvu a grafické činnosti bez zrakové kon-
troly dětí. Jak lze tuto nestandartní situaci řešit? 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 2. 1. 2018     Podpis oponenta 
        Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. 


